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ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΙΌΝΤΟΣ

GMS9 / GDS9
93% AFUE

Οι κλίβανοι αερίου Goodman® GMS9/GDS9 93% AFUE ενός 

σταδίου, πολλαπλών ταχυτήτων, έχουν έναν πατενταρισμένο 

σωληνοειδή εναλλάκτη θερμότητας από αλουμινομένο ατσάλι 

και ανθεκτικό σύστημα ανάφλεξης. Με ένα ανθεκτικό στη 

διάβρωση, βαμμένο ατσαλένιο περίβλημα αυτές οι μονάδες 

μπορούν να εγκατασταθούν σε διάφορες τοποθεσίες.

ΒΑΣΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣμΌΣ 
Ανθεκτικός στη διάβρωση, σωληνοειδής εναλλάκτης 

θερμότητας από αλουμινομένο ατσάλι και ανακτήσιμο 

ελατήριο 

Εγκατάσταση πολλαπλών θέσεων — GMS9: με πάνω ροή, 

οριζόντια δεξιά ή αριστερά, GDS9: με κάτω ροή

Καυστήρες από αλουμινομένο ατσάλι 

Μοτέρ ανεμιστήρα εξοικονόμησης ενέργειας PSC, 

πολλαπλών ταχυτήτων, άμεσης κίνησης 

Ήσυχη, ανθεκτική στη διάβρωση μονάδα ανεμιστήρα 

αναρρόφησης 

Ενσωματωμένος έλεγχος κλιβάνου με βελτιωμένα 

διαγνωστικά 

Μπλοκ ακροδεκτών χαμηλής τάσης 

Πολλαπλοί διακόπτες φλόγας, διακόπτης ασφαλείας 

πόρτας ανεμιστήρα, διακόπτης περιορισμού αέρα και 

πίεσης εξόδου για προστασία του αέρα καύσης 

Μετασχηματιστής 40VA για λειτουργία ελέγχου της 

θέρμανσης και της ψύξης 

Συνδυασμός εφεδρικής βαλβίδας αερίου και ρυθμιστή 

Δοκιμές στο εργοστάσιο για εφαρμογές θέρμανσης ή 

συνδυασμό  θέρμανσης/ψύξης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΕΡΙΒΛΉμΑΤΟΣ 
Βαρέως τύπου, ενισχυμένο, πλήρως μονωμένο ατσαλένιο 

περίβλημα με ανθεκτικό ψημένο εμαγιέ φινίρισμα

Ελκυστικό αρχιτεκτονικό γκρι φινίρισμα μπογιάς 

Θάλαμος εναλλάκτη θερμότητας με πρόσοψη από έλασμα 

και μονωμένος 

Η σπείρα και ο κλίβανος ταιριάζουν για εύκολη 

εγκατάσταση 

Βολική αριστερή ή δεξιά σύνδεση για λειτουργία με αέριο 

και ρεύμα 

Κάτω ή πλευρική εισαγωγή αέρα (GMS9) 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

50 HZ, ΠΟΛΛΑΠΛΉΣ ΘΈΣΗΣ,

ΕΝΌΣ ΣΤΑΔΊΟΥ/ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ

ΚΛΊΒΑΝΟΙ ΑΕΡΊΟΥ 

ΙΣΧΎΣ ΘΈΡμΑΝΣΗΣ: 

40.000–100.000 BTU/H

 [11,7–29,5 KW/H] 
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ΟΡΟΛΟΓΊΑ

Goodman

Κατεύθυνση ροής αέρα

Είσοδος θερμότητας

Μέγιστο CFM*

Πλάτος περιβλήματος

D: Αποκλειστική κάτω ροή 

M: Πάνω ροή/οριζοντίως

Ενός σταδίου

Σημαντικές/μικρές 

αναθεωρήσεις

93% Αποδοτικότητα

*   @ 0.50 In. W.C. Στατική

πίεση
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ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

GMS9
0403B2AA

GMS9
0603B2AA

GMS9
0804C2AA

GMS9
1005D2AA

GDS9
0805D2AA

GDS9
1005D2AA

Ισχύς θέρμανσης
Είσοδος BTU/h ¹ [kW-h] 40,000 [11.7] 60,000 [17.6] 80,000 [23.5] 100,000 [29.3] 80,000 [23.5] 100,000 [29.3]

Έξοδος φυσικού αερίου BTU/h¹ [kW-h] 37,200 [10.9] 55,800 [16.4] 74,400 [21.8] 93,000 [27.3] 74,400 [21.8] 93,000 [27.3]

Αποδοτικότητα σταθερής κατάστασης % 93 93 93 93 93 93

Ψύξη SCFM @ 0.5” ESP 1,200 1,200 1,600 2,000 2,000 2,000

Ψύξη κυβικά μέτρα / λεπτό 2040 2040 2700 3396 3396 3396

Εύρος αύξησης θερμοκρασίας °F [°C] 30-60 [17-33] 35-65 [19-36] 30-60 [17-33] 35-65 [19-36] 35-65 [19-36] 40-70 [22-39]

Ανεμιστήρας κυκλοφορητή

Μέγεθος: Διαμ.” x Πλάτος ” [χλστ]
10 x 8 10 x 8 10 x 10 11 x 10 11 x 10 11 x 10

[254 x 203] [254 x 203] [254 x 254] [279 x 254] [279 x 254] [279 x 254]

Ιπποδύναμη ¾ ¾ 1    1    1 1

Ταχυτητες 3 3 3 3 3 3

Διάμετρος εξαερισμού ²  In. [χλστ] 2 [51] 2 [51] 3 [76] 3 [76] 3 [76] 3 [76]

Αρ. καυστήρων 2 3 4 5 4 5

Μέγεθος φίλτρου in² [cm²]
Μόνιμο ³ 290 [1871] 288 [1858] 385 [2484] 486 [3135] 376 [2426] 470 [3032]

Μιας χρήσης4 580 [3742] 580 [3742] 770 [4968] 960 [6184] 752 [4852] 940 [6065]

Ηλεκτρικά δεδομένα
Παροχή ρεύματος (Βολτ/Hz-Ph) 220 / 50-1 220 / 50-1 220 / 50-1 220 / 50-1 220 / 50-1 220 / 50-1

FLA 6.6 6.6 8.2 8.2 8.2 8.2

Ελάχιστο επιτρεπόμενο ρεύμα κυκλώματος 5 7.8 7.8 9.8 9.8 9.8 9.8

Μέγιστη προστασία υπέρτασης 6 15 amps 15 amps 15 amps 15 amps 15 amps 15 amps

Βάρος κατά την αποστολή (lbs [kg]) 132 [60] 135 [61] 158 [72] 175 [79] 173 [78] 175 [79]

¹ Φυσικό αέριο BTU/h. Για υψόμετρα άνω των 610 μέτρων, μειώστε την ονομαστική είσοδο κατά 4% για κάθε 305 μέτρα πάνω από το ύψος 
της θάλασσας.

² Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να σας προμηθεύσει ένα σωλήνα από PVC για εξαγωγή καυσαερίων (απαιτείται). Ο σωλήνας εξαερισμού θα 
πρέπει να έχει διάμετρο 50,8 χλστ ή 76,2 χλστ, ανάλογα με την είσοδο του κλίβανου, τον αριθμό των γωνιών, το μήκος της διαδρομής και 
την εγκατάσταση (1 ή 2 σωλήνες). 

³ Το μέγεθος του μόνιμου φίλτρου αέρα βασίζεται σε ταχύτητα πρόσοψης 183 μέτρα ανά λεπτό. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του 
φίλτρου για λεπτομέρειες. 

4 Το μέγεθος του φίλτρου αέρα μιας χρήσης βασίζεται σε ταχύτητα πρόσοψης 91,5 μέτρα ανά λεπτό. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του 
φίλτρου για λεπτομέρειες. 

5 Ελάχιστο επιτρεπόμενο ρεύμα κυκλώματος = (1,25 x Αμπέρ ανεμιστήρα κυκλοφορητή) + αμπέρ ID ανεμιστήρα. Το μέγεθος του καλωδίου 
θα πρέπει να καθοριστεί σύμφωνα με τους Εθνικούς ηλεκτρικούς κανονισμούς. Οι εκτεταμένες διαδρομές καλωδίων θα χρειαστούν 
μεγαλύτερα μεγέθη καλωδίων. 

6 Αναφέρεται στο μέγιστο συνιστώμενο μέγεθος ασφάλειας ή διακόπτη κυκλώματος. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ασφάλειες ή διακόπτες 
κυκλώματος τύπου HACR του ίδιου μεγέθους με αυτούς που αναφέρονται. 

Σημειώσεις 
Το [ ] αναφέρεται σε μονάδες του μετρικού συστήματος 

Όλοι οι κλίβανοι έχουν κατασκευαστεί για χρήση σε μονοφασική ηλεκτρική παροχή 230 VAC, 50 Hz. 
Σύνδεση σέρβις αερίου 12,7 χλστ BPT 
Σημαντικό: Καθορίστε σωστά το μέγεθος των ασφαλειών και των καλωδίων και πραγματοποιήστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σύμφωνα με 
όλους τους υπάρχοντες τοπικούς ηλεκτρικούς κανονισμούς. 

•
•
•
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ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ GMS9

Μοντέλο

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ 

ΠΛΕΥΡΑΣ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ

2” PVC

ΞΕΔΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ
ΞΕΔΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ

ΔΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ
ΔΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ

ΕΚΚΕΝΩΣΗ 

ΑΕΡΑ

ΕΚΚΕΝΩΣΗ 

ΑΕΡΑ

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ

ΟΠΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΠΗ

ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΠΛΑΙΝΗ ΚΟΜΜΕΝΗ ΟΨΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΠΗ

ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΠΗ

ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΠΗ

ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

ΘΕΣΗ

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ/ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

ΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΑΙΝΗ ΚΟΜΜΕΝΗ ΟΨΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

ΑΕΡΑ

ΠΑΓΙΔΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΑΓΙΔΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΔΕΞΙΑ ΠΛΑΙΝΗ ΟΨΗ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 

ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

2” PVC

(ΕΚΚΕΝΩΣΗ)

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΑΓΙΔΑΣ 

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ

W/3/4” PVC

 

(ΔΕΞΙΑ Ή ΑΡΙΣΤΕΡΗ 

ΠΛΕΥΡΑ)

C = Αν τοποθετηθεί σε εύφλεκτο δάπεδρο, το ξύλινο ΠΡΕΠΕΙ να είναι μόνο ΞΥΛΙΝΟ. 

Σημειώσεις: 

Για την επισκευή ή τον καθαρισμό, συνιστάται να υπάρχει απόσταση μπροστά 914 χλστ. 

Οι συνδέσεις της μονάδας (ηλεκτρική καυσαερίων και αποστράγγισης) μπορεί να χρειάζονται μεγαλύτερες αποστάσεις από εκείνες που αναφέρονται 

παρακάτω. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι αποστάσεις προσβασιμότητα έχουν προτεραιότητα από τις αποστάσεις του περιβλήματος όπου οι αποστάσεις 

προσβασιμότητας είναι μεγαλύτερες. 

•

•

•

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ

Σημειώσεις: 

Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να σας προμηθεύσει ένα σωλήνα από PVC για εξαγωγή καυσαερίων (απαιτείται). Ο σωλήνας εξαερισμού θα πρέπει να έχει 

διάμετρο 50,8 χλστ ή 76,2 χλστ, ανάλογα με την είσοδο του κλίβανου, τον αριθμό των γωνιών, το μήκος της διαδρομής και την εγκατάσταση (1 ή 2 

σωλήνες). 

Η καλωδίωση της γραμμής τάσης μπορεί να εισέλθει μέσω της δεξιάς ή της αριστερής πλευράς του κλιβάνου. Η καλωδίωση χαμηλής τάσης μπορεί να 

εισέλθει μέσω της δεξιάς ή της αριστερής πλευράς του κλιβάνου. 

Υπάρχουν διαθέσιμα κιτ μετατροπής για λειτουργία φυσικού αερίου σε μεγάλο υψόμετρο. Επικοινωνήστε με το διανομέα της Goodman ή με το κατάστημα 

αγοράς για λεπτομέρειες. 

Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω συνδέσεις γραμμής αερίου, σύμφωνα με της οποίες χρησιμοποιούνται οι είσοδοι: Αριστερά: Μία γωνία 

δρόμου 90º, μία θηλή σωλήνα 63,5 χλστ, μία γωνία 90º, ίσιος σωλήνας, μία σύνδεση ένωσης εδάφους Δεξιά: Ίσιος σωλήνας για να φτάσει στη βαλβίδα 

αερίου

Εγκαταστάσεις με τη χρήση κάτω επιστροφής: Η αποτυχία ξεδιπλώματος των φλαντζών αγωγού θα μειώσει το εμβαδό ροής αέρα κατά περίπου 18%. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην απόδοση και θόρυβο. 

•

•

•

•

•

Θέση Πλευρές Πίσω μέρος Μπροστά Κάτω Καυσαέρια Πάνω
Πάνω ροή 0” [0] 0” [0] 3” [76] C 0” [0] 1” [25]
Οριζόντια 6” [152] 0” [0] 3” [76] C 0” [0] 4” [102]
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ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ GDS9
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ

2” PVC

ΞΕΔΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ
ΞΕΔΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ

ΔΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ

ΔΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣΑΕΡΑΣ 

ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ

ΑΕΡΑΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ

ΑΕΡΑΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ

ΟΠΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΠΗ

ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΠΗ

ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΠΗ

ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΠΗ

ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΠΗ

ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

ΘΕΣΗ

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ/

ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

ΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ

ΠΑΓΙΔΑ 

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΠΑΓΙΔΑ 

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ

ΠΡΟΒΟΛΗ

ΔΕΞΙΑ ΠΛΑΙΝΗ ΟΨΗ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 

ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

2” PVC
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΕΡΑ)

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΑΓΙΔΑΣ 

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ

W/3/4” PVC

 

(ΔΕΞΙΑ Ή ΑΡΙΣΤΕΡΗ 

ΠΛΕΥΡΑ)ΟΠΕΣ

ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΔΕΞΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

ΟΠΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 

ΔΕΞΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

C = Αν τοποθετηθεί σε εύφλεκτο δάπεδρο, το ξύλινο ΠΡΕΠΕΙ να είναι μόνο ΞΥΛΙΝΟ.

NC = Μη εύφλεκτο: Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα εύφλεκτο υπόβαθρο δαπέδου για εγκατάσταση σε εύφλεκτο δάπεδο

Σημειώσεις: 

Για την επισκευή ή τον καθαρισμό, συνιστάται να υπάρχει απόσταση μπροστά 914 χλστ. 

Οι συνδέσεις της μονάδας (ηλεκτρική καυσαερίων και αποστράγγισης) μπορεί να χρειάζονται μεγαλύτερες αποστάσεις από εκείνες που αναφέρονται 

παρακάτω. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι αποστάσεις προσβασιμότητα έχουν προτεραιότητα από τις αποστάσεις του περιβλήματος όπου οι αποστάσεις 

προσβασιμότητας είναι μεγαλύτερες. 

•

•

•

ΕΛΆΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΆΣΕΙΣ μΕ ΕΎΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΆ 

Σημειώσεις: 

Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να σας προμηθεύσει ένα σωλήνα από PVC για εξαγωγή καυσαερίων (απαιτείται). Ο σωλήνας εξαερισμού θα πρέπει να έχει 

διάμετρο 50,8 χλστ ή 76,2 χλστ, ανάλογα με την είσοδο του κλίβανου, τον αριθμό των γωνιών, το μήκος της διαδρομής και την εγκατάσταση (1 ή 2 

σωλήνες). 

Η καλωδίωση της γραμμής τάσης μπορεί να εισέλθει μέσω της δεξιάς ή της αριστερής πλευράς του κλιβάνου. Η καλωδίωση χαμηλής τάσης μπορεί να 

εισέλθει μέσω της δεξιάς ή της αριστερής πλευράς του κλιβάνου. 

Υπάρχουν διαθέσιμα κιτ μετατροπής για λειτουργία φυσικού αερίου σε μεγάλο υψόμετρο. Επικοινωνήστε με το διανομέα της Goodman ή με το κατάστημα 

αγοράς για λεπτομέρειες. 

Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω συνδέσεις γραμμής αερίου, σύμφωνα με της οποίες χρησιμοποιούνται οι είσοδοι: Αριστερά: Μία γωνία 

δρόμου 90º, μία θηλή σωλήνα 63,5 χλστ, μία γωνία 90º, ίσιος σωλήνας, μία σύνδεση ένωσης εδάφους Δεξιά: Ίσιος σωλήνας για να φτάσει στη βαλβίδα 

αερίου

Εγκαταστάσεις με τη χρήση κάτω επιστροφής: Η αποτυχία ξεδιπλώματος των φλαντζών αγωγού θα μειώσει το εμβαδό ροής αέρα κατά περίπου 18%. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην απόδοση και θόρυβο. 

•

•

•

•

•

Μοντέλο

Θέση Πλευρές Πίσω μέρος Μπροστά Κάτω Καυσαέρια Πάνω
Πάνω ροή 0” [0] 0” [0] 1” [25] NC 0” [0] 1” [25]
Οριζόντια 6” [152] 0” [0] 1” [25] C 0” [0] 4” [102]
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ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΑΝΕμΙΣΤΉΡΑ (ΒΡΕΤΑΝΙΚΈΣ μΟΝΆΔΕΣ)

Τυπική τιμή CFM και αύξηση θερμοκρασίας έναντι εξωτερικής στατικής πίεσης
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,
,
,
,
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,
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Μοντέλο 

κλιβάνου (Εύρος 

αύξησης, F)

Ταχύτητα

Μοτέρ

Εξωτερική στατική πίεση (Ίντσες στήλης νερού)

Υψηλή

Μεσαία

Χαμηλή

Υψηλή

Μεσαία

Χαμηλή

Υψηλή

Μεσαία

Χαμηλή

Υψηλή

Μεσαία

Χαμηλή

Υψηλή

Μεσαία

Χαμηλή

Υψηλή

Μεσαία

Χαμηλή

Τόνοι

1   σε 0,5” ESP 

Σημειώσεις 

Το CFM στο γράφημα είναι χωρίς φίλτρο(α). Τα φίλτρα δεν περιλαμβάνονται με αυτόν τον κλίβανο, θα πρέπει να σας τα προμηθεύσει ο εγκαταστάτης. Αν ο 

κλίβανος χρειάζεται δύο φίλτρα επιστροφής, αυτό το γράφημα υποθέτει πως έχουν εγκατασταθεί και τα δύο φίλτρα. 

Όλοι οι κλίβανοι αποστέλλονται ως υψηλής ταχύτητας ψύξης και μεσαίας ταχύτητας θέρμανσης. Ο εγκαταστάστης θα πρέπει να ρυθμίσει την ταχύτητα 

ψύξης και θέρμανσης του ανεμιστήρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις. 

Για τις περισσότερες εργασίες, είναι επιθυμητά περίπου 400 CFM ανά τόνο στην ψύξη. 

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΑΥΞΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ. 

Αυτό το γράφημα προσφέρεται μόνο για πληροφόρηση.  Για ικανοποιητική λειτουργία, η εξωτερική στατική πίεση δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή που 

εμφανίζεται στην πλάκα ονομαστικών τιμών. Η σκιασμένη περιοχή δηλώνει εύρη που υπερβαίνουν τη μέγιστη στατική πίεση που επιτρέπεται κατά τη 

θέρμανση. 

Το παραπάνω γράφημα είναι για κλιβάνους στις ΗΠΑ που εγκαθίστανται στα 0-610 μέτρα. Σε μεγαλύτερη υψόμετρα, μια σωστά ρυθμισμένη μονάδα θα 

πρέπει να έχει περίπου την ίδια αύξηση θερμοκρασία σε ένα συγκεκριμένη τιμή CFM, ενώ η τιμή ESP στην τιμή CFM θα είναι χαμηλότερη. 

•

•

•

•

•

•
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ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΑΝΕμΙΣΤΉΡΑ (μΈΤΡΑ μΟΝΆΔΕΣ)
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(Τυπικά κυβικά μέτρα και αύξηση θερμοκρασίας έναντι εξωτερικής στατικής πίεσης)

Μοντέλο 

κλιβάνου

(Εύρος αύξησης, 

C)

Ταχύτητα 

Μοτέρ

Τόνοι 
Εξωτερική στατική πίεση (mm H2O 4C)

Υψηλή

Μεσαία

Χαμηλή

Υψηλή

Μεσαία

Χαμηλή

Υψηλή

Μεσαία

Χαμηλή

Υψηλή

Μεσαία

Χαμηλή

Υψηλή

Μεσαία

Χαμηλή

Υψηλή

Μεσαία

Χαμηλή

1    σε 13 ESP 

Σημειώσεις 

Το CFM στο γράφημα είναι χωρίς φίλτρο(α). Τα φίλτρα δεν περιλαμβάνονται με αυτόν τον κλίβανο, θα πρέπει να σας τα προμηθεύσει ο εγκαταστάτης. Αν ο 

κλίβανος χρειάζεται δύο φίλτρα επιστροφής, αυτό το γράφημα υποθέτει πως έχουν εγκατασταθεί και τα δύο φίλτρα. 

Όλοι οι κλίβανοι αποστέλλονται ως υψηλής ταχύτητας ψύξης και μεσαίας ταχύτητας θέρμανσης. Ο εγκαταστάστης θα πρέπει να ρυθμίσει την ταχύτητα 

ψύξης και θέρμανσης του ανεμιστήρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις. 

Για τις περισσότερες εργασίες, είναι επιθυμητά περίπου 400 CFM ανά τόνο στην ψύξη. 

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΑΥΞΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ. 

Αυτό το γράφημα προσφέρεται μόνο για πληροφόρηση.  Για ικανοποιητική λειτουργία, η εξωτερική στατική πίεση δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή που 

εμφανίζεται στην πλάκα ονομαστικών τιμών. Η σκιασμένη περιοχή δηλώνει εύρη που υπερβαίνουν τη μέγιστη στατική πίεση που επιτρέπεται κατά τη 

θέρμανση. 

Το παραπάνω γράφημα είναι για κλιβάνους στις ΗΠΑ που εγκαθίστανται στα 0-610 μέτρα. Σε μεγαλύτερη υψόμετρα, μια σωστά ρυθμισμένη μονάδα θα 

πρέπει να έχει περίπου την ίδια αύξηση θερμοκρασία σε ένα συγκεκριμένη τιμή CFM, ενώ η τιμή ESP στην τιμή CFM θα είναι χαμηλότερη. 

•

•

•

•

•

•
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Η ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΆΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΆ!  
Όλα τα συστήματά μας έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τα ίδια πρότυποα υψηλής ποιότητας, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την απόδοσή τους. Έχουν σχεδιάσει όλες αυτές τις μονάδες για να μειώσουμε 

σε σημαντικό βαθμό τις συχνότερες αιτίες βλαβών στα προϊόντα και χρησιμοποιούμε ποιοτικά υλικά και συστατικά. Η επισκευή τους είναι απλή υπόθεση, όπως και η λειτουργία τους. Τέλος, εκτελείται δοκιμαστική 

λειτουργία σε κάθε μονάδα πριν να φύγει από το εργοστάσιο.  Αυτός είναι ο λόγος που γνωρίζουμε... πως δεν υπάρχει καλύτερη ποιότητα. 

Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.goodmanmfg.com για πληροφορίες σχετικά με:  Τα προϊόντα της Goodman • Υπηρεσίες για τους πελάτες • Ανταλλακτικά

Η Goodman Manufacturing Company, L.P., διατηρεί το δικαίωματα να καταργήσει ή να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή τα σχέδια χωρίς ειδοποίηση και χωρίς επιβαρυνθεί με υποχρεώσεις. 

Πνευματικά δικαιώματα © 2007 Goodman Manufacturing Company, L.P.  • Houston, Texas  • Εκτύπωση στις ΗΠΑ.  

ΕΞΑΡΤΉμΑΤΑ

Ψύξη/θέρμανση, μηχανικός

Ψύξη/θέρμανση, ψηφιακό, χωρίς προγραμματισμό

Ψύξη/θέρμανση, μηχανικός

Μόνο θέρμανση, μηχανικός

Μοντέλο Περιγραφή

ΘΕΡμΟΣΤΆΤΕΣ

Μοντέλο

Εξωτερικός σκελετός φίλτρου

Βάση δαπέδου κάτω ροής *

Περιγραφή

√ √ √ √ √
√

√
√

√ Διαθέσιμο για αυτό το μοντέλο

* Όταν το μοντέλο GDS9 εγκατασταθεί απευθείας σε ένα ξύλινο δάπεδο, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια βάση δαπέδου κάτω ροής.

PRODUCT SERIAL PLATE

See tab for part no.


